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A presente propositura tem o objetivo de conceder homenagem, em forma de Salva de 

Prata, ao grupo Anjos da Madrugada, da Igreja Universal do Reino de Deus. 

O grupo Anjos da Madrugada integra o trabalho social da Igreja Universal desde o ano 
de 2011, sendo composto por voluntários, que realizam ações pelas ruas, não só da Cidade de 
São Paulo, como de todo o Brasil e, também, em outros países. 

Atualmente, está à frente do projeto o Sr. Luis Carlos Gomes da Silva, Bispo da Igreja 
Universal, responsável pelo trabalho de evangelização da Instituição, que conta, hoje, com 
cerca de 250 mil pessoas em todo o país. 

Luis Carlos Gomes da Silva nasceu em 05 de maio de 1966, no Rio de Janeiro. Casou-
se com a Sra. Valéria Cristina Dantas da Silva em 1989, com quem teve uma filha. 

Radialista por profissão, ao longo de trinta e quatro anos vem realizando trabalhos 
evangelísticos e de cunho social, já tendo passado por diversas localidades, tais como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Piauí e 
Ceará. 

As ações do grupo homenageado, que tiveram início no bairro do Brás, Zona Leste da 
Capital Paulista, além do cunho evangelístico, estão diretamente ligadas ao auxílio das 
pessoas que vivem em situação de rua, intermediando a ida destas para abrigos da Prefeitura, 
quando desejam, e suprindo suas necessidades básicas por meio de doações de roupas, 
alimentos, cobertores e material de higiene pessoal, arrecadados pelo grupo e por meio de 
doações. 

O Anjos da Madrugada também presta serviços gratuitos em diversas áreas, como 
higiene pessoal (manicure, pedicuro e corte de cabelo), assistência social e suporte para 
obtenção de documentos, tudo executado por profissionais e parceiros capacitados. 

Os voluntários trabalham, ainda, no intuito de ajudar essas pessoas a voltar para casa 
e reencontrar os familiares nas cidades de origem, na medida em que encontram parceiros que 
aceitem financiar a viagem. 

Na recolocação no mercado de trabalho, o Anjos da Madrugada age por meio da busca 
por emprego, com a elaboração de currículos com fotos e direcionamento aos órgãos públicos 
que fazem recrutamento. O grupo também ajuda a alfabetizar aqueles que demonstram 
interesse, os quais são encaminhados à Organização Educacional Ler e Escrever, também da 
Universal. 

O grupo cresceu ao longo dos anos, pois o trabalho desenvolvido em São Paulo 
tornou-se referência e estendeu-se para o mundo. Atualmente, os voluntários levam esperança 
e chance de mudança de vida a milhares de pessoas em todo o Brasil e diversos países da 
América Latina, como a Argentina, e da Europa, como França e Ucrânia. 

Só no Brasil, o grupo conta com 94 mil voluntários, que já participaram, este ano, de 
cerca de 13 mil ações, nas quais foram beneficiadas mais de 700 mil pessoas em situação de 
rua, tendo sido distribuídas, aproximadamente, 638 mil refeições, totalizando mais de uma 
tonelada de alimentos. 

O grupo Anjos da Madrugada só existe porque pessoas de boa vontade e 
comprometidas com a solidariedade e amor ao próximo trabalham voluntariamente para que 



aqueles que estão vivendo em condições de vulnerabilidade sejam resgatados como cidadãos 
completos. 

Em face do exposto, solicito a colaboração de todos os membros desta edilidade para 
aprovação da presente propositura, dada a sua relevância e interesse público. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/10/2017, p. 274 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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